
தானி காட்சி (ஈராடு ாட்டம்) 24.08.2022-ம் ரதி புன்கிம மடபதற்ந சாா 
கூட்ட டடிக்மககள் தீர்ாணத்தின் உண்ம கல் 

 

பதாருள் எண்: 1 
தானி காட்சி புதி ரதருந்து நிமனத்தில் அமந்துள்ப கமட எண் 12 ஐ திருதி.எஸ்.ரதி க/பத 

முருரகசன் என்தர் ஏனம் எடுத்திருந்ார் . ரற்தடி கமடயிமண ஏனத்தில் எடுத் ாள் முல் உடல் ன 
குமநவின் காாக கமடம பாடர்ந்து  டத் இனவில்மன எண கமட எண் 12 ஐ 01.08.2022 ல் காட்சி  
சம் ப்தமடப்பு பசய்துவிட்டார்.  

தானி காட்சி புதி ரதருந் நிமனத்தில் அமந்துள்ப கமட எண் 13 ஐ திருதி.அ.பூங்பகாடி 
க/பத அன்தகன்  என்தர் ஏனம் எடுத்திருந்ார் . கண் அறும சிகிச்மச பசய் காத்திணால் கமடம 
பாடர்ந்து  டத் இனவில்மன எண கமட எண் 13 ஐ  01.08.2022  ல் காட்சி  சம் ப்தமடப்பு பசய்துவிட்டார்.  

எணர, ரற்கண்ட, இண்டு கமடகமபயும் பதாது ஏனத்திற்கு பகாண்டு  ன்நத்தின் அனுதி 
ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு : ன்நம் அனுதிக்கனாம்.   
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 94  அனுதிக்கப்தட்டது                             (.க.எண்.953,954/2022/அ2) 
 

பதாருள் எண்: 2 
தானி காட்சியில் துாய்ம தணிாபாக தணிபுரிந்து இநந் திரு.தசிம், என்தரின் மணவி 

திருதி.ங்கணி, என்தர் மீது தானி காட்சியின் சார்பில் பசன்மண உர்நீதி ன்நத்தில் க்கு 
பாடர்ந்து.   பசன்மண உர்நீதின்ந க்கு எண்.WP20997/2004 சம்ந்ாக காட்சியின் சார்பில் 
ஆஜாகும் க்கறிஞர் திரு.பி.எஸ்.பஜக்குார், பசன்மண அர்களுக்கு க்கறிஞர் கட்டம் பாமக ரூ. 
14000/-ஐ ங்க ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது.   
அலுனக குறிப்பு :   கர்ன்ந மனரின் முன் அனுதி பதற்று பசன்மண உர்நீதின்ந   
க்கறிஞர் திரு.பி.எஸ்.பஜக்குார், பசன்மண அர்களுக்கு பாமக ங்கிம ன்நம் ஏற்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 95  அனுதிக்கப்தட்டது                                 ( .க.எண். 747/2022/எச்1) 
 

பதாருள் எண்: 3 
 தானி காட்சி கர்ன்ந மனர் அர்களுக்கு புதிாக Mahindra Scropio ாகணம் ரூ.16,32,560/- 
மிழ்ாடு அசு அங்கீகாம் பதற்ந விமனயில் (DGST) பகாள்முல் பசய்து ாங்கப்தட்டது. கர்ன்ந தீர்ாண 
எண் 31 ாள் 28.04.2022 ல் ரற்கண்ட ாகணத்திற்கு ரூ.16.00/- இனட்சம் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பது .  
1.  கூடுனாக பசனவிடப்தட்ட பாமக(ண்டியின் அடக்க விமனயில் கூடுல்) ரூ.32,560/- 
2. ாகணகாப்பீட்டு பாமக (யூனிபடட் இந்திா இன்சூஸ்) ரூ.49,374/- 
3 ாகண குதி சான்று, சாமன ரி (Road Tax) ற்றும் ததிவு பசய்ல் கட்டம் உட்தட ரூ.3,00,000/- 
4. ாகணத்திற்கு ரமாண இ உதரி பதாருட்கள் (Extra Fittings) ரூ.2,20,000/- 
ரற்கண்ட பசனவிணத்ம ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதி ரண்டப்தடுகிநது.  
அலுனக குறிப்பு : 1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
                    2. இற்காண பசனவிணத்ம பதாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பனாம். 



 
 
                   3. அச  அசிம் கருதி கர் ன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி         
                                 பதற்று, ன்ந அனுதிம எதிர்ராக்கி ரற்கண்ட பசனவிணத்ம  
                                 ரற்பகாண்டமக்கு ன்நம்  ஏற்கனாம்.   
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 96   அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண் 502/2022/இ1) 
 
பதாருள் எண்: 4 

தானி காட்சி - பதாது சுகாாம் - இந்காட்சியில் திடக்கழிவு ரனாண்ம தணிகள் ற்றும் 
சுகாா தணிகள் ரற்பகாள்ப அசாம நிமன எண்: 101 (.நி.கு..துமந), ாள்: 30.04.1997ன் தடி 
இந்காட்சிக்கு ரமாண துப்புவு தணிாபர்களின் எண்ணிக்மக 177 ஆகும்.  ஆணால், இந்காட்சியில் 
ற்ரதாது 50 நிந் துப்புவு தணிாபர்கள் ட்டுர தணிபுரிந்து ரும் நிமனயில் இந்காட்சி ஆமர் 
அர்களின் பசல்முமநகள் உத்திவு .க.எண்: 2255/எச்1/2019, ாள்: 29.11.2019-ன் தடி திடக்கழிவு 
ரனாண்ம தணிக்கு இந்காட்சிக்கு பளிப்தணி ப்தமடப்பு முமநயில் 63 துப்புவு தணிாபர்கமப M/s 
Relyon Facility Services private Ltd, Chennai நிறுணத்திடமிருந்து  பதற்று துப்புவு தணிகள் 
ரற்பகாள்பப்தட்டு ப்தடுகிநது. 

பளிப்தணி ப்தமடப்பு முமந 31.08.2022 ஆம் ரதியுடன் ப்தந்கானம் முடிமடகிநது .  ரலும், ரு 
ாத்திற்கு அாது 01.09.2022 முல் 30.09.2022 ம கானநீட்டிப்பு பசய்ற்கும், M/s Relyon Facility 
Services private Ltd, Chennai அர்களுக்கு தணி ஆம ங்கவும் அற்காகும் உத்ரச பசனவிணம் 
ரூ.10.00 இனட்சத்திற்கு ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு :  1. ன்ந அனுதிக்கனாம். 
                               2.கர்ன்ந அனுதி பதற்று தணி ரற்பகாண்டமக்கு ன்நம்  
                                  அங்கீகரிக்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 97 அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண்:2255/2015/எச்1) 
 
பதாருள் எண்: 5 

gthdp efuhl;rpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; jplf;fopT Nkyhz;ikapd; xU 

gFjpahf gpsh];bf; fopTfs; rpnkz;l; MiyfSf;F mDg;g VJthf jpdKk nfhs;Kjy; 

nra;ag;gl;L te;j fpj;jhd; rhf;Fg;igfs; xg;ge;jg;Gs;sp fhyk; fle;j 31.03.2022Mk; 

NjjpAld; KbtiljhYk;;> Gjpjhf xg;ge;jg;Gs;sp Nfhu rpy khjkhFk; vd;gjhy; efu;kd;w 

jPh;khd vz;: 178> ehs;: 31.08.2021-d; gbAk;> ,e;efuhl;rp Mizah; mth;fs; gzp cj;jpuT 

e.f.vz;: 865/2021/vr;1> ehs;: 01.09.2021,d; gbAk; Vw;fdNt cs;s xg;ge;jg;Gs;sp tpiy 

mbg;gilapNyNa jpdKk; 01.04.2022-Mk; Njjp Kjy; 31.05.2022Mk; Njjp tiu 

Nkw;nfhs;sTk;> Nkw;gb fpj;jhd; rhf;Fg; igfis nfhs;Kjy; nra;J cgNahfg;gLj;jp 

cyh;fopTfis Nrfhpj;J mDg;gp itf;fTk; kd;w xg;Gjy; Ntz;lg;gLfpwJ.  ,jw;fhd 

nrytpdk; &.40>000/-w;F kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.  

mYtyf Fwpg;G:  1) kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

                         2) efu;kd;wj; jiythpd; Kd;mDkjp ngw;W xg;ge;jjhuUf;F njhif     

                            toq;fpaij kd;wk; Vw;fyhk;.  



ன்நத்தீர்ாண  எண் : 98  அனுதிக்கப்தட்டது                              (.க.எண்: 866/2021/எச்1) 
 
பதாருள் எண்: 6 
 தானி காட்சிக்குப்தட்ட தகுதிகளில் ரட்டூர் அம ற்றும் தானிசாகர் அமயிலிருந்து உதரி 
நீர் திநக்கப்தட்டால் காரரி ஆறு ற்றும் தானி ஆறு இருபுநமும் உள்ப கமராங்களில் சிக்கும் 
பதாதுக்கமப தாதுகாப்தாண இடங்களில் ங்க மக்கப்தட்டு அர்களுக்கு ரமாண அடிப்தமட சதிகள் 
இந்காட்சிால் பசய்து பகாடுக்கப்தட்டது.  அற்காண உத்ரச பசனவிணம் ரூ.100,000/- ற்கு ன்ந அனுதி 
ரண்டப்தடுகிநது.  
அலுனக குறிப்பு : ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 99  அனுதிக்கப்தட்டது                                  (.க.எண்:2255 /2015/எச்1) 
 
பதாருள் எண்: 7 

தானி காட்சியில் 75து சுந்தி திண அமுப்பதருவிா சிநப்தாக பகாண்டாடும் மகயில் விா 
ரமட அமத்ல், லிபதருக்கி அமத்ல், சாமிாணா தந்ல் அமத்ல் ற்றும் இ பசனவிணங்கமப 
ரற்பகாண்டமக்காண உத்ரச பசனவிணம் ரூ.100000/- ற்கு ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது . 
அலுனக குறிப்பு: ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 100  அனுதிக்கப்தட்டது                                (.க.எண்: 942 /2022/எச்1) 
 
பதாருள் எண்: 8 

பசன்மண உர்நீதின்ந தீர்ப்தாமயில் தானி ட்டம், தானி கிாம் க.ச.எண்.831/பி, 897/ஏ, 
ற்றும் ரீ.ச.எண்.792/7 என்ந இடத்தில் காட்சிக்கு பசாந்ாண பதாது உதராக இடாண 10 பசன்ட் 
தப்தபவுள்ப இடத்ம பசன்மண உர் நீதி ன்ந க்கு எண். CMPNo.16159/2019 in SA No 1341/2001ன்தடி 
காட்சிக்கு சாகாக ப்பதற்நதின்தடி இந்காட்சி க்கறிஞர் திரு.என்.தணின் என்தரின் சட்ட 
கருத்துரு பதற்று ஆக்கிமிப்மத அகற்ந துரி டடிக்மக ரற்பகாள்ளுாறு பவித்துள்பார்.  எணர 
ரற்கண்ட இடத்தில் உள்ப ஆக்கிமிப்புகமப அகற்றுற்கு JCB இந்திம், பசன்மண 
உர்நீதின்நத்திற்கு ரதாதி ஆங்கமப சர்ப்பிக்க ஏதுாக புமகப்தடம் ற்றும் வீடிரா ததிவு 
பசய்ற்கும் , பசன்மண உர்நீதின்ந அசு க்கறிஞர் திரு.பி.எஸ்.பஜக்குார் அர்களுக்கு க்கு 
கட்டம் பாமக ற்றும் இ பசனவிணங்களுக்கு உத்ரசாக ரூ.50,000/-க்கு ன்நத்தின்  அனுதி 
ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு : ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 101  அனுதிக்கப்தட்டது                                    (.க.எண்.303/2022/எப்1) 
 
பதாருள் எண்: 9 
 ஈராடு ாட்டம் தானி ட்டம் தானி காட்சிக்கு பசாந்ாண ரசாசுந்பும் தம 
க.ச.எண்.831/பி,  897/ஏ புதி ரீ.ச.எண்.792/7ல் உள்ப ஆக்கிமிப்பு பசய்ப்தட்டுள்ப இடத்திமண 18.08.2022 
அன்று அகற்நப்தட்டு தானி காட்சி சம் மககப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 



 ரற்கண்ட இடத்தில் உரி தாதுகாப்பு எடுக்கும் பதாருட்டு னி தால் ஆக்கிமிப்பு பசய் முடிா 
மகயில் இடத்ம சுற்றிலும் கம்பி முள் ரலிகள் அமத்து கம்பி நுமாயில் ரகட் அமத்து நிந் 
விபம்த தனமக அமக்க உத்ரச பசனவிணத் பாமக ரூ3.00 இனட்சம் ஆகும். ரற்கண்ட பசனவிணத்ம 
ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதி ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு : 1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
                              2. இற்காகும் பசனவிணத்ம பதாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 102  ரூதாய் 1னட்சம் ட்டும் ன்நம் அனுதிக்கப்தட்டது         

         (.க.எண்.303/2022/எப்1) 
பதாருள் எண்: 10 

தானி காட்சியின் ார்டு  எண் 1 முல் 27 ார்டுகளிலும் உள்ப வீடுகள், கமடகளில் திடக்கழிவு 
ரனாண்ம திட்டத்தின்  கீழ் திணசரி  ரசகாகும் கழிவுகளிலிருந்து, றுசுற்சிக்கு தன்தடும் பிபாஸ்டிக் 
கழிவுகமப பசாந் பதாறுப்பில் னிர பிரித்து எடுத்து  கம விட்டு  பளிர எடுத்து பசன்று சிபண்ட் 
ஆமனகளில் ப்தமடத்ல் ற்றும் றுசுற்சி ஆமனகளுக்கு எடுத்து பசல்லுல் ரதான்ந உரி அறிவில் 
ழிமுமநகளின்தடி மகாளுல் தணிக்காக 31.03.2023 கானங்களுக்கு பளிப்தணி ப்தமடப்பு முமநயில்  
தணிகள் ரற்பகாள்பகீழ்கண்ட  நிதந்மணகளுடன்  ப்தமடப்பு பசய்திட ன்நத்தின் அனுதிக்கும், 
ப்புலுக்கும்.  
நிதந்மணகள்  

1. தானி காட்சியில் திணசரி ரசகாகும் கழிவுகளில் உள்ப றுசுற்சிக்கு தன்தடும் பிபாஸ்டிக் 
கழிவுகமப ங்கள் பதாறுப்பில் னிர பிரித்து எடுத்து  பகாள்ப ரண்டும். 

2. இப்தணிகள் அமணத்து ரமன ாட்களிலும் ரற்க்பகாள்ப ரண்டும் . 
3. னிர பிரித்து எடுத் கழிவுகமப ங்கள் பதாறுப்பில் கமவிட்டு பளிர எடுத்து பசன்று உரி 

சிபண்ட்ஆமனகளில் ப்தமடத்ல், றுசுற்சி ஆமனகளுக்குஅனுப்பி அமகமப அறிவில் 
ழிமுமநகளின்தடி மகாளுல் தணிகள் பசய்திட ரண்டும். 

4. காட்சியின் மிஷிணரி ற்றும் மகள்ளுண்டிகமப தன்தடுத்தி பகாள்பனாம் , காட்சியின் 
பசாத்துகளுக்கு எவ்வி ரசமும் ஏற்தடுத் கூடாது. 

5. காட்சி  றுசுற்சிமத்திமண சுகாாாண முமநயில் தாரிக்க ரண்டும். 
6. ரற்தடி தணிகளுக்கு ஏற்தடும் எவ்வி பசனவிணங்களுக்கும் காட்சியில் எவ்வி கட்டமும் 

ங்கதட ாட்டாது. முற்றிலும் ங்களின் பதாறுப்தாகும். 
7. இப்தணிகமப பாடர்தும், தணிகளின்முன்ரணற்நம் , சுக்க டடிக்மககள் ஆமரின் 

முடிவிற்கு கட்டுதட்டதும் . இறுதிாணதும்  
ஆகும். 

அலுனக குறிப்பு : ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 103  அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண்.1453/2015/எப்1)                      
 
கர்ன்ந மனர் அர்கபால் பகாண்டு ப்தடும்  தீர்ாணம் 
 ாண்புமிகு மிக முனமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அர்கள் 25.08.2022-ம் ரதி, ஈராடு  ாட்டத்தில் 
தல்ரறு னதிட்ட உவிகள் ங்கும்  நிகழ்ச்சிகளுக்கு சுற்று தம் ரற்பகாண்டு, 25.08.2022-ம் ரதி 



விாக்கிம  ாமன 6.00 ணிக்கு தானி கருக்கு ருமக புரி உள்பார்கள்.  ாண்புமிகு மிக 
முல்ர் மு.க.ஸ்டாலின் அர்கமப  இந்கக்களின் சார்தாகவும், கர்ன்நத்தின் சார்தாகவும் ருக ருக 
எண  இந்கர்ன்நம் ரற்கிநது.  
அலுனககுறிப்பு: கர்ன்ந மனால் பகாண்டு ப்தட்ட தீர்ாணம் ஏகணாக           
                            நிமநரற்நனாம் . 
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 104  கர்ன்ந மனால் பகாண்டு ப்தட்ட தீர்ாணம் ஏகணாக  
                                          நிமநரற்நப்தட்டது , 

                                                                                                          
                                                                                                       (ம்).E,சிந்தூரி.                                              

                                                                                                                          மனர்,  
                                                                                                தானி காட்சி . 

                                       /உண்மகல்/ 
 
 

                                     ஆமாபர்  
                                      தானி காட்சி. 

                                                                                                                         
 


